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Προς κάθε ενδιαφερόμενο 
 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της υπ΄αριθ. 17301/22.04.2021 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια αδειών για το Microsoft Office 365 for Education (EES/Campus Agreement) 
για δύο (2) έτη» - Επικαιροποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) - Μετάθεση 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
 
 ΕΡΩΤΗΜΑ 1:  Άρθρο 2.2.9, 2.4.3.1 και το Παράρτημα V — Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

Σύμφωνα µε το άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να 

συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο στην Διακήρυξη ΤΕΥΔ. Μολαταύτα, και παρότι σύμφωνα με 

την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 [απόφαση 161/2016] της ΕΑΔΗΣΥ, οι αναθέτουσες αρχές 

οφείλουν να «προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης 

διαγωνισμού, των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή 

στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος», στο ΤΕΥΔ που επισυνάπτεται στην προκείμενη 

πρόσκληση υπάρχουν επιπλέον παράγραφοι/παραρτήματα που δεν αναφέρονται προς 

συμπλήρωση  στη σχετική πρόσκληση και συνεπώς δεν αντιστοιχούν στις οριζόμενες στη 

διακήρυξη προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων, όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται στο 

άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης. 

Βάσει των παραπάνω, παρακαλούμε όπως : 
 

(1) επιβεβαιωθεί ότι η συμπλήρωση του ΤΕΥΔ απαιτείται μόνον ως προς τις Ενότητες που 

αντιστοιχούν στους όρους / προϋποθέσεις συμμετοχής της σχετικής πρόσκλησης και 

των κριτηρίων επιλογής που περιγράφονται εκεί, και όχι για τις λοιπές Ενότητες, που 

αντιστοιχούν σε επιπλέον λόγους αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής που δεν ορίζονται 

στη διακήρυξη (λ.χ. Μέρος ΠΙ, Δ. άλλοι λόγοι αποκλεισμού, που αφορά διαγωνισμούς 

με οικονομικό αντικείμενο άνω του 1.000.000 ευρώ, Μέρος IV, B 2a, 5,6, Γ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9 Δ, κλπ,] οι οποίες κατά συνέπεια μπορούν να παραμείνουν κενές στο σύνολό τους και 

[2] παρασχεθούν τα Παραρτήματα ΙΙΙ-Πίνακας Συμμόρφωσης, IV — Υπόδειγμα Οικονομικής 

Προσφοράς καθώς και το Παράρτημα V — ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή (word) 

προκειμένου να συμπληρωθούν αντίστοιχα από την εταιρία μας. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: (1) Με δεδομένο ότι, κατά ρητή πρόβλεψη της διακήρυξης (βλ. άρθρο 2.2.9.1), το ΤΕΥΔ 

προσκομίζεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς προς προκαταρκτική απόδειξη ότι 

εκείνοι (α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και (β) πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης, 

επιβεβαιώνεται ότι η συμπλήρωση του ΤΕΥΔ απαιτείται μόνον ως προς τις ενότητες και τα πεδία 

που αντιστοιχούν στους όρους/προϋποθέσεις συμμετοχής της διακήρυξης και των κριτηρίων 

επιλογής που περιγράφονται σε αυτή και όχι για τις λοιπές ενότητες και πεδία που αντιστοιχούν 

σε επιπλέον κριτήρια επιλογής (λ.χ. ετήσιος ειδικός κύκλος εργασιών, μέσο ετήσιο 

εργατοϋπαλληλικό δυναμικό, τεχνικό εξοπλισμό, ονομαστικοποίηση μετοχών κ.λπ.) και οι οποίες 

μπορούν, κατά συνέπεια, να παραμείνουν κενές. 

 

(2) Η Διακήρυξη καθώς και τα Παραρτήματα ΙΙΙ - Πίνακας Συμμόρφωσης, IV — Υπόδειγμα 

Οικονομικής Προσφοράς καθώς και V — ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή (word) έχουν αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) www.ntua.gr στη 

διαδρομή: Προηγούμενη έκδοση ► Ανακοινώσεις Σχολών και Υπηρεσιών ► Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών ► Διακηρύξεις ►Προμήθεια αδειών για το Microsoft Office 365 for 

Education (EES/Campus Agreement) για δύο (2) έτη. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Άρθρο 2.2.9.2. παρ. B4, εδάφιο α), σελ. 18 της διακήρυξης 

Στην παράγραφο B4 του άρθρου 2.2.9.2. της διακήρυξης ορίζεται, υπό α) ότι απαιτούνται, για την 

απόδειξη κάλυψης των προϋποθέσεων τεχνικής ικανότητας : «εάν δε o αποδέκτης είναι ιδιωτικός 

φορέας, τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια,  δελτία  παροχής  υπηρεσιών,  δελτία  αποστολής  

κλπ)»  και  μόνο  στην περίπτωση που «δεν προβλέπεται», υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. 

Σύμφωνα ωστόσο µε την παράγραφο 5 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, «H τεχνική ικανότητα των 

οικονομικών φορέων μπορεί να αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που 

αναφέρονται στο Μέρος ll του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος A‘, ανάλογα με τη φύση, την 

ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών». Στο δε 

Μέρος ll του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος A‘ του ν. 4412/2016, που ορίζονται τα 

αποδεικτικά μέσα τεχνικής επάρκειας, αναφέρεται ως τέτοιο ο κατάλογος κυριοτέρων 

παραδόσεων ή υπηρεσιών τελευταίας τριετίας, συνοδευόμενος από «πιστοποιητικά ορθής 

εκτέλεσης». Όπως δε έχει επανειλημμένα διατυπώσει η ΕΑΔΗΣΥ στις σχετικές Οδηγίες 13 και 14, 

βάσει της αντίστοιχης ευρωπαϊκής νομολογίας, οι διατάξεις της Οδηγίας (όπως μεταφέρθηκαν στο 

εθνικό μας δίκαιο κατά τα παραπάνω) απαριθμούν «εξαντλητικά τα στοιχεία βάσει των οποίων η 

αναθέτουσα αρχή µμπορεί να αξιολογεί και να ελέγχει τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 

των διαγωνιζομένων, επομένως καθιερώνει ένα κλειστό  σύστημα  περιορίζοντας  τους  τρόπους  

αξιολόγησης και ελέγχου που διαθέτουν οι ως άνω αρχές ως προς τις απαιτήσεις για τις τεχνικές 

και επαγγελματικές ικανότητες» (Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΔΗΣΥ 13) και «η αναθέτουσα αρχή δεν 

πρέπει να αποκλείει a priori κάποια αποδεικτικά µμέσα και τα αποδεικτικά µμέσα δεν πρέπει να 

περιορίζουν υπερβολικά (αρχή αναλογικότητας) τη συµµετοχή. Συνεπώς, αν αποδεικνύεται ότι 

παρασχέθηκαν οι αναγκαίες αποδείξεις, ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί να αποκλεισθεί για το λόγο 

ότι αυτές οι αποδείξεις δεν είναι στο πλαίσιο της διακήρυξης.» (Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΔΗΣΥ 

14). 

Ενόψει των παραπάνω, λαμβανομένου υπόψη ότι: 
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(α) η βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα για την επιτυχή  ολοκλήρωση  του έργου  αποτελεί επαρκή  

απόδειξη  για την επιτυχή υλοποίηση των ιδιωτικών έργων, σύμφωνα με τα ανωτέρω 

αναφερόμενα στη νομοθεσία, όπως ερμηνεύεται από τις σχετικές Οδηγίες της ΕΑΔΗΣΥ, και 

αναφέρεται στην πλειοψηφία των διακηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών, 

(β) αντίθετα, η προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών ως απαραίτητο αποδεικτικό μέσα, αντί 

της βεβαίωσης αυτής, δεν αποτελεί πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, αφού όπως είναι γνωστό, η 

συντριπτική πλειοψηφία των ιδιωτικών συμβάσεων περιέχουν όρους εμπιστευτικότητας, βάσει 

των οποίων δεν είναι επιτρεπτή η κοινοποίηση των παραστατικών που εκδίδονται σε εκτέλεση 

αυτής σε τρίτα μέρη. Γι, αυτό άλλωστε και δίδονται από τους φορείς οι προαναφερθείσες 

βεβαιώσεις επιτυχούς υλοποίησης, προκειμένου να αποφεύγεται η διαρροή λοιπών εμπιστευτικών 

στοιχείων, που δεν είναι κρίσιμα για την αξιολόγηση της επιτυχούς υλοποίησης της σύμβασης από 

τις αναθέτουσες αρχές, και επομένως ο όρος αυτός περιορίζει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό, 

αφού δύναται να τηρηθεί μόνο στις περιπτώσεις που ένας οικονομικός φορέας δεν 

συμπεριλαμβάνει όρους εμπιστευτικότητας στις συμβάσεις του και συνεπώς θέτει υπέρμετρα 

εμπόδια στην ελεύθερη συμμετοχή των  επιμελών  διαγωνιζομένων,  που  συνάπτουν  νομοτύπως 

συμβάσεις µε τέτοιου είδους όρους, χωρίς να ορίζεται στη διακήρυξη κάποιος ειδικός λόγος που 

να δικαιολογεί τη θέση αυτής της υπερβολικά περιοριστικής διάταξης, 

παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι αρκεί και είναι αποδεκτό από την αναθέτουσα αρχή σας να 

προκύπτει η κάλυψη της ως άνω απαίτησης τεχνικής ικανότητας µε την προσκόμιση της δήλωσης 

του ιδιώτη πελάτη ή της  υπεύθυνης  δήλωσης  του  διαγωνιζόμενου,  ανεξαρτήτως  του  αν  

εκδίδονται  παραστατικά,  για   την επιτυχή υλοποίηση του επικαλούμενου συναφούς έργου, χωρίς 

να είναι απαραίτητη η παράλληλη προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. 

Επισημαίνεται τέλος ότι τα έγγραφα αυτό (παραστατικά) ουδόλως δύνανται να χαρακτηρισθούν ως 

«εμπιστευτικά» σύμφωνα µε τη σχετική δυνατότητα που παρέχεται στο ΕΣΗΔΗΣ, αφού αποτελούν 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, των οποίων έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση όλοι οι παραδεκτώς 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο άρθρο 2.2.9.2 περ. Β.4 της διακήρυξης ορίζεται ρητώς ότι «Για την απόδειξη της 

τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο των 

κυριότερων συμβάσεων του συγκεκριμένου τύπου που υλοποίησαν επιτυχώς κατά την τελευταία, 

πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, τριετία (2018, 2019 και 2020), με αναφορά i) στο 

αντίστοιχο ποσό εκάστης σύμβασης , ii) στην ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσής της και (iii) τον 

δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη. Προς τούτο κατατίθενται – εάν μεν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή 

– πιστοποιητικά (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, πρωτόκολλα παραλαβής κ.λπ.) που έχουν εκδοθεί ή 

θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, τα αντίστοιχα 

παραστατικά (τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών, δελτία αποστολής κ.λπ.), εκτός και εφόσον 

δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 του διαγωνιζόμενου». Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε ότι οι οικονομικοί φορείς 

έχουν τη δυνατότητα να χαρακτηρίσουν πληροφορίες ως εμπιστευτικές, μόνο υπό τους όρους και 

τις προϋποθέσεις του εν προκειμένω εφαρμοστέου άρθρου 21 του ν. 4412/2016, το οποίο 

προβλέπει ότι «1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) ή σε άλλες 

διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1 του π.δ. 28/2015 (Α` 34) και στο άρθρο 24 του V. 2121/1993 (Α` 25), 

και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων 

συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα 
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άρθρα 64 και 70, η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 

οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, 

ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό 

την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι 

αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Μπορούν επίσης να απαιτήσουν 

από τους οικονομικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το 

προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά 

την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 3. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 4. Δεν χαρακτηρίζονται ως 

εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 

οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 5. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών 

φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 

(Α`34)». Συναφώς προς τα ανωτέρω, στο άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης ορίζεται ότι «από τον 

προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός 

φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 

απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της». Εξυπακούεται, βεβαίως, ότι στην αναθέτουσα αρχή 

ανήκει η τελική κρίση και η ευθύνη, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν συντρέχει περίπτωση 

εμπιστευτικών πληροφοριών, να άρει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που έχουν 

σημανθεί ως τέτοιες από τον προσφέροντα και να παράσχει πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο 

αυτών και στους υπόλοιπους υποψήφιους οικονομικούς φορείς. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Η διακήρυξη αναφέρεται  για 2 χρόνια και επίσης σε διάρκεια σύμβασης 13 μηνών, το 

οποίο δεν μπορεί να ισχύει. Επιπλέον,  τα διαθέσιμα συμβόλαια που προσφέρονται είναι  1 έτους ή 

3 ετών. Παρακαλώ για τον προσδιορισμό για την ορθή  διάρκεια της σύμβασης (1 ή 3 έτη). Σε 

ενδεχόμενη περίπτωση συμβολαίου 1 + 1 έτους , για το δεύτερο έτος δεν υπάρχει δέσμευση ίδιων 

τιμών με το πρώτο, λόγω ενδεχόμενης αλλαγής τιμοκαταλόγου. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης περιγράφεται 

αναλυτικώς και δεσμευτικώς στη Διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής. Διευκρινίζεται ότι όλοι οι 

όροι της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων είναι ουσιώδεις και δεσμευτικοί για τους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Επισημαίνεται, επίσης, ότι, κατά ρητή πρόβλεψη της 

Διακήρυξης, οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται (βλ. άρθρο 2.4.4) καθώς και ότι απορρίπτονται οι προσφορές που, μεταξύ 

άλλων, θέτουν όρο αναπροσαρμογής (βλ. άρθρο 2.4.6).  
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ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Στις δωρεάν άδειες που  δηλώνετε , η Microsoft Imagine Academy είναι μια ετήσια 

συνδρομή επί πληρωμή. Παρακαλώ διευκρινίστε μας αν αναφέρεστε σε κάτι διαφορετικό. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μετά από έρευνα αγοράς διαπιστώθηκε ότι μαζί με το προς προμήθεια πακέτο 

λογισμικού παρέχεται δωρεάν το Microsoft Imagine Academy για ανάπτυξη ψηφιακών  δεξιοτήτων 

για υπαλλήλους και φοιτητές. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5: Στις δωρεάν άδειες δικαιούστε  να προσθέσετε , εφόσον το επιθυμείτε , το M365 A3 

Student Use Benefit. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα προς προμήθεια ήδη είναι τα παρακάτω: 

 

Περιγραφή Κωδικός Ποσότητα 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr 

5XS-00001 1.030 

O365EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr HUQ-00001 20 

O365EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr T3P-00001 4 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ: 1.054 

 

Στις δωρεάν παροχές προστίθεται το Student Use Benefit που αντιστοιχεί στις υπό προμήθεια 

άδειες. 

*SUB(Student Use Benefit) :Δωρεάν άδειες  για φοιτητές.  

Σύνολο SUB = 1.054 *15 = 15.810 

Ενόψει των ανωτέρω το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ διαμορφώνεται ως 

εξής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. 

 

Α/Α 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ      

1.1 M365AppsForEnterpriseEDU 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

PerUsr 

5XS-

00001 

1.030 ΝΑΙ   
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1.2 O365EDUA3 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr 

HUQ-

00001 

20 ΝΑΙ   

1.3 O365EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr 

T3P-

00001 

4 ΝΑΙ   

 

Στις δωρεάν παροχές προστίθεται το Student Use Benefit που αντιστοιχεί στις υπό 

προμήθεια άδειες. 

SUB(Student Use Benefit) :Δωρεάν άδειες για φοιτητές.  

Σύνολο SUB = 1.054 *15 = 15.810 

2 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ Αριθμός 
επιλεξιμότητας 

(Eligibilty Number) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1 Για τους υπολογιστές 

Εργαστηρίων και Βιβλιοθηκών 

δικαίωμα δωρεάν εγκατάστασης 

M356 Apps per Device: 

M365AppsForEntForDevices

EDU 

ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 

AddOn 

RQL-00001 Σύνολο όλων 

των αδειών 

(Πληρωμένες 

+ Δωρεάν) 

ΝΑΙ  

 

 

 

2.2  Azure Dev Tools for 

Teaching για Δωρεάν 
λογισμικά για 

διδασκαλία σε φοιτητές 
(μη παραγωγική χρήση). 

  ΝΑΙ 

 

 

  

2.3 Microsoft Imagine Academy για 
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων 
για υπαλλήλους και φοιτητές. 
 

  ΝΑΙ   

 

Στη Στήλη «Περιγραφή/Προδιαγραφές», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «υποχρεωτική Απαίτηση» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα 

με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ.  

Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής. 

Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές, του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, της εγγύησης, της τεχνικής 

υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των 

απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.).  

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων 

των πληροφοριών που ζητούνται. 
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Η εμφάνιση τιμής / τιμών στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποτελεί λόγο απόρριψης της 

προσφοράς. 

Επίσης η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

- στοιχεία τεκμηρίωσης [εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, Υπεύθυνες Δηλώσεις (όπου απαιτούνται), 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές κ.λπ.) 

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψηφίου και απαντά 

στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών ενόψει και των αργιών του Πάσχα, αφετέρου δε, τις προπαρατεθείσες διευκρινίσεις επί 

των όρων της διακήρυξης, τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να κατανοήσουν 

και να υποβάλουν κατάλληλη προσφορά βάσει αυτών, ανακοινώνεται ότι η καταληκτική  

ημερομηνία  υποβολής προσφορών μετατίθεται για την Τετάρτη 12.05.2021 και 

ώρα 14:00, η δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού μετατίθεται για την 

Παρασκευή 14.05.2021 και ώρα 11:00 

Συναφώς, επισημαίνεται ότι, αφ’ ης στιγμής (α) οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής πρέπει να 

ισχύουν τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών (βλ. 

άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης), (β) οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

(βλ. άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης) και (γ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού μετατίθεται, 

κατά τα ανωτέρω, για την 14.05.2021 οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που θα 

υποβληθούν στον διαγωνισμό από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

πρέπει να ισχύουν, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τουλάχιστον μέχρι την 

15.12.2021. 

 

ME ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ 
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

            Ε. ΜΠΑΤΖΙΑ 

Ακριβές Αντίγραφο 

εκ του πρωτοτύπου 

που βρίσκεται 

στην Υπηρεσία 

 

Κοινοποίηση: Τμήμα Προμηθειών/Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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